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Norsk
HandleEasy 321rc er en brukervennlig fjernkontroll med store 
knapper.
Batterier
HandleEasy trenger tre stk. 1,5 V batterier av type AAA. Når 
batteriene er på vei til å lades ut, blinker indikatoren tre ganger 
etter hvert tastetrykk. Bruk bare batterier av høy kvalitet. 
Sett inn batteriene i henhold til markeringene for pluss- og 
minuspolene under dekselet på baksiden.
Programmering av knapper
For at HandleEasy skal fungere med ditt utstyr, må den «lære» 
hvilke signaler som sendes av ustyrets vanlige fjernkontroll. 
HandleEasy kan også «lære» signaler fra flere ulike 
fjernkontroller, f.eks. kanalbytte fra dekoderens fjernkontroll 
og volum fra TV-fjernkontrollen.
1. Hold både ON og OFF trykket inn i ca 3 sekunder. 

Indikatoren lyser kontinuerlig (hvis ingen taster trykkes i 
løpet av 10 sekunder, avbrytes læringsfunksjonen).

2. Trykk på ønsket knapp på HandleEasy. Indikatoren blinker 
en gang.

3. Rett utstyrets fjernkontroll mot HandleEasy på om lag 2-10 
cm’s avstand, og hold den samsvarende knappen trykket 
inn. Indikatoren blinker to ganger på HandleEasy ved 
vellykket læring. Ved feil blinker den 6 ganger. Ved behov 
holder du fjernkontrollknappen trykket inn i opptil 10 
sekunder for å lykkes med innlæringen.

Gjenta trinn 2 og 3 for hver knapp du vil lære inn, eller hvis 
innlæringen mislyktes.
Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil endre programmeringen av en 
knapp.
Hold både ON og OFF trykket inn til indikatoren slukker for å 
avslutte innlæringen, eller vent i 10 sekunder.
Programmering av knapp med dobbeltsignal
Noen fjernkontroller sender ulike signaler for hvert annet 
tastetrykk – et såkalt dobbeltsignal. Hvis du merker at 
HandleEasy bare fungerer av og til, eller hopper to trinn, 
er det trolig at den originale fjernkontrollen bruker et 
dobbeltsignal. Gå frem som følger for å lære HandleEasy dette 
dobbeltsignalet.
1. Hold både ON og OFF trykket inn i ca 3 sekunder. 

Indikatoren lyser kontinuerlig (hvis ingen taster trykkes i 
løpet av 10 sekunder, avbrytes læringsfunksjonen).

2. Trykk på ønsket knapp på HandleEasy. Indikatoren blinker 
en gang.



3. Rett utstyrets fjernkontroll mot HandleEasy på om lag 2-10 
cm’s avstand, og hold den samsvarende knappen trykket 
inn. Indikatoren blinker to ganger på HandleEasy ved 
vellykket læring. Ved feil blinker den 6 ganger. Ved behov 
holder du fjernkontrollknappen trykket inn i opptil 10 
sekunder for å lykkes med innlæringen.

4. Trykk på samme knapp på HandleEasy igjen. Indikatoren 
blinker en gang.

5. Trykk på samme knapp på originalfjernkontrollen igjen. 
Indikatoren blinker to ganger på HandleEasy ved vellykket 
læring. Dobbeltsignalet er nå innlært.

Gjenta trinn 2-5 for hver knapp med dobbeltsignal, eller hvis 
innlæringen mislyktes.
HandleEasy er nå klar til bruk.
Hold både ON og OFF trykket inn til indikatoren slukker for å 
avslutte innlæringen, eller vent i 10 sekunder.
Feilsøking
Hvis HandleEasy HandleEasy bare fungerer av og til, eller 
hopper to trinn, må programmering av dobbeltsignal foretas.
Ved programmering av dobbeltsignal må to innlæringer på rad 
lykkes per knapp for korrekt funksjon.
Dersom innlæringen mislykkes tross gjentatte forsøk:
• Prøv å trykke lengre eller kortere på knappene på 

originalfjernkontrollen (1-10 sekunder).
• Prøv ulike avstander og vinkler mellom fjernkontrollene.
• Bytt batterier i originalfjernkontrollen.
Samsvarserklæring
Doro erklærer med dette at produktet Doro HandleEasy 
321rc overholder alle vesentlige krav og andre relevante 
bestemmelser i direktiv 1999/5/EU, 2002/95/EU. Kopi av 
produsenterklæringen finnes på www.doro.com/dofc
Reklamasjonsrett
Det ytes reklamasjonsrett på dette produkt i henhold 
til gjeldende lovgivning. Ta kontakt med forhandleren 
ved eventuell reklamasjon. Garantiservice innenfor 
reklamasjonstiden utføres bare mot fremvisning av kvittering/
fakturakopi.
Reklamasjonsretten gjelder ikke feil og skader som er 
forårsaket av ulykke eller tilsvarende hendelse eller påvirkning, 
eller av væskeinntrenging, vanskjøtsel, unormal bruk eller 
andre forhold som er kjøperens ansvar.




